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Onderwerp vraag: Verkeersveiligheid in Grote Nieuwedijkstraat
Toelichtende nota
In juni ging de vernieuwde Grote Nieuwedijkstraat opnieuw open. Er werd veel werk
besteed aan de heraanleg van de straat. Maar sinds de opening zijn er al
verschillende problemen geweest.
Zo werden extra hindernissen geplaatst aan de wegversmallingen, om de veilgiheid te
verbeteren. Niet veel later moesten ze weer weg omdat ze de veiligheid van de
fietsers in het gedrang brachten.
De straat was voor de heraanleg vaak het decor voor kleine incidenten waarbij
wagens elkaar niet vlot konden kruisen en dus o.a. met de zijspiegels tegen elkaar
reden. Dit probleem raakte niet opgelost, door de heraanleg oogt de straat minstens
nog smaller dan voordien. Voor 2 wagens die elkaar moeten kruisen, is het niet
evident; maar een bus en een wagen die elkaar moeten kruisen, vormen een echte
uitdaging.
Een van de extra maatregelen was het aanpassen van de toegelaten snelheid in de
volledige straat. Aan 30 km/uur zijn zelfs de incidenten minder ingrijpend wat schade
betreft. Maar de borden staan minder dan ideaal geplaatst, waardoor het nog steeds
niet voor iedereen duidelijk is wat de maximum snelheid is. Het bord dat de
snelheidsbeperking aangeeft wanneer u de straat inrijdt, komende van de
Nekkerspoelstraat, is bijvoorbeeld alleen te zien voor wie al weet dat het daar staat.
In het kader van de verkeersveiligheid is het zoeken naar de juiste richtlijnen weinig
bevorderlijk.
Ik heb aangaande de verkeersveiligheid enkele vragen:
1. Welke maatregelen staan nog gepland voor de Grote Nieuwedijkstraat?
2. Gezien de breedte van de straat verminderd is, is het lange termijnplan voor de
straat om hier enkele rijrichting van te maken?
3. Worden nog aanpassingen aan de plaatsing van de borden voor de toegelaten
snelheid ingepland, zodat voor iedereen duidelijk is wat de te rijden snelheid is?
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